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Малошумні вентилятори високого тиску 

Діагональні вентилятори ідеально підходять для застосування в умовах з жорсткими вимогами продуктив-
ності та високим опором, а також невеликим монтажним простором. Нові вентилятори серії DV 6300 від 
ebm-papst Ст. Георген зробили ще один крок вперед. Крім поліпшеної характеристики, ці вентилятори ма-
ють електронно-керований S-Force-мотор і додаткові функції: температурний контроль, активне охоло-
дження двигуна та індикатор необхідності заміни фільтруючого елемента. 

Новий вентилятор забезпечує високу продуктивність при низькому рівні шуму і пропонує додаткові практи-
чні функції. 

Вентилятори з діаметром 172 мм. з боку всмоктування мають такі ж габарити, як і вентилятори серії DV 
6200. З боку нагнітання конструкція аеродинамічно перероблена і має діаметр 190 мм при глибині 51 мм. 
Продуктивність при вільному нагнітанні досягає 1100 м/ч3, робочий тиск – до 750 Па. Рівень шуму в області 
високого тиску становить 83,5 дБ(А), це майже на 8 дБ(А) нижче в порівнянні з попередніми моделями в тій 
же робочій точці. Це пов’язано з багатьма факторами, наприклад, завдяки фланцю з його оптимізованими 
по шуму перемичками. 350-ватний двигун має ККД 85% і буде служити тривалий час при номінальних по-
казниках всіх компонентів. Таким чином, нова серія вентиляторів особливо добре підходить для роботи 
при тривалому навантаженні, наприклад, для двигунів під керуванням перетворювачів частоти і охоло-
дження шаф управління, друкарських машин або теплообмінників. Крім того, вентилятори чудово підхо-
дять для приладів із змінними вимогами повітряного охолодження: IT, телекомунікації, таких як базові ста-
нції, сервери або інвертори для вітрових турбін.  
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Коротка інформація про компанію 

Група компаній ебм-папст - ведучий світовий виробник вентиляторів і двигунів, є законодавцем в області високоефе-
ктивної ЕС-технології. У фінансовому році 2011/12 підприємство досягло обігу 1,4 мільярда євро.  

ebm-papst виробляє свою продукцію на 17 виробничих майданчиках (у Німеччині, Китаї, США і т.д.), а також має 57 
відділів продажу по усьому світу. В усьому світі в компанії працює 11 000 співробітників. 

Вироби світового лідера на ринку вентиляційного встаткування можна знайти в багатьох галузях, наприклад у венти-
ляційній і кліматичній техніці, побутових приладах, опалювальному устаткуванні, ІT і телекомунікаційному обладнанні, 
легкових автомобілях і комерційному транспорті. 

Філія компанії в Україні (ТОВ "ЕБМ-ПАПСТ Україна") працює з 2003 року в м. Києві й здійснює продаж і технічну підт-
римку продуктів торговельної марки ebmpapst. 

За додатковою інформацією звертайтеся до: 

Олександр Мазур 

Тел. (044) 206-30-94 

A.Mazur@ebmpapst.ua 
http://www.ebmpapst.ua  


